
LAD OS HJÆLPES AD
- SÅ KOMMER VI ALLE HURTIGT VIDERE



A99
Tavlen er en advarsel 
om, at der er noget i 

trafikken foran, du skal 
være opmærksom på.

C51
Tavlen viser et generelt 
overhalingsforbud for 

alle i trafikken. Forbuddet 
bruges, når det ikke er 
forsvarligt at overhale 

særtransporten, fordi der 
ikke er plads, eller der 
for eksempel holder et 

køretøj i nødsporet, som 
gør, at særtransporten 
skal bruge mere plads.

C52
Forbuddet gælder 

lastbiler over 3.500 kg. 
Det bruges, når der ikke 
er plads til at overhale 
særtransporten med 

en lastbil, men stadig er 
plads til at overhale med 

en personbil.

PAS PÅ 
SÆRTRANSPORT FORUDE
Hvis du møder en særtransport på vej en, så 
er der flere ting, du skal være opmærksom 
på. For din egen og dine medtrafikanters 
sikkerhed. Større særtransporter følges af 
en følgebil, og bag på følgebilen vil der ofte 
være trafiktavler, som du skal følge, da  
tavlerne er lige så gyldige, som dem du 
møder i vejsiderne.

Det kan også koste dig bøde og klip i køre-
kortet, hvis du ikke overholder reglerne.
Bødestørrelsen for at tilsidesætte tavlens 
anvisning er den samme, som hvis du  
ignorer en stationær tavle. Det vil sige  
en bøde på 2.500 kroner, og du kan også  
få et klip i kørekortet, hvis du laver en  
overhaling ved overhalingsforbud.

Følgebilerne bruger tre skilte,  
som du skal holde øje med:

Bestemmelserne, der er omtalt i folderen, fremgår af: Justitsministeriets bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af  
færdslen i forbindelse med særtransporter, Særtransportbekendtgørelsen og Færdselsloven.



RØDT LYS =
Stop. Du må ikke  

køre frem mod ryg  
eller bryst.                                                           

GULT LYS =
Krydset rømmes  

(stop fra alle sider).  
Når den ene arm er i 
vejret, betyd er det, at 

krydset skal være tømt, 
og kørsels retningen 

skifter.

GRØNT LYS =
Du må køre, når  

assistenten står med  
siden til.

Specialtransportassistenter  
må regulere færdsel
Specialtransportassistenter er uddannet 
og bemyndiget af politiet til at regulere 
færdsel i forbindelse med særtransport på 
samme måde som for eksempel hjemme
værnet ved større arrangementer og 
lignende.

Når du møder en specialtransportassistent 
i trafikken, skal han altså respekteres på 
lige fod med politiet, hjemmeværnet eller 
andre personer, der er bemyndiget til at 
regulere færdsel.

Specialtransportassistenten kan kendes på 
hans gule vest eller jakke med påskriften 
”Special Transport Assistance” 

Når specialtransportassistenten regulerer færdslen,  
signalerer han på samme måde som politiet:

Bestemmelserne, der er omtalt i folderen, fremgår af: Justitsministeriets bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af  
færdslen i forbindelse med særtransporter, Særtransportbekendtgørelsen og Færdselsloven.
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UDARBEJDET AF ITD
- I samarbejde med 

ITD Netværk Særtransport
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